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Posudek diplomové práce 

Bc. Zuzany Benešové 

Kyberšikana a chování na sociálních sítích u žáků druhého stupně základních škol 

FF UK v Praze, 2019. 

 

 
Autorka předkládá kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která je věnována stále aktuálnější 

problematice kyberšikany u dospívajících, kteří navštěvují druhý stupeň základních škol. Svým 

obsahem a výsledky výzkumu je dobře využitelná jak pro dospívající, učitele, dětské, školní a 

pedagogické psychology, tak pro samotné rodiče dětí. Autorka navazuje na české i zahraniční 

odborné publikace a výzkumné zprávy, zaměřené především na rizikové chování dětí na sociálních 

sítích.  

 

Práce je tradičně členěna na literárně přehledovou a výzkumnou část. Všechny kapitoly 

literárně přehledové části jsou přehledně a stručně koncipovány a vztahovány k tématu kyberšikany u 

dětí v časné a střední adolescenci. Oceňuji zde především snahu autorky, co nejpodrobněji shrnout 

aktuální poznatky o kyberšikaně, jejích dosud známých formách a prostředcích. Jednotlivé kapitoly 

působí uceleně a přehledně.  Jedinou připomínku mám k páte kapitole, která by zasloužila důkladnější 

závěrečnou korekturu, stejně jako výzkumná část, kde je častější výskyt gramatických a stylistických 

chyb (čárky, y/i, chyby v odkazech, překlepy). 

 

Výzkumná část přináší výsledky 41 dotazníků  a  39 obsahových analýz  profilů dětí ve věku 11-

15 let na Facebooku a Instagramu. Výzkumné cíle, metody sběru dat i způsob výběru výzkumného 

souboru jsou stanoveny přiměřeně a v souladu s tématem práce. Výsledky jsou velice dobře a 

přehledně prezentovány prostřednictvím tabulek a grafů a uspořádány dle předem stanovených 

hypotéz a výzkumných otázek. Autorka neopomněla doplnit svou práci o nezbytnou kapitolu Etika 

výzkumu a o kapitolu diskuse, kde porovnává své výsledky s jinými výzkumy, uvádí limity své práce, 

zamýšlí se nad velikostí výzkumného souboru a způsobem jeho výběru a nad zvolenými metodami. 

Uvádí zde také zajímavé možnosti dalšího zkoumání dané problematiky a možnosti využití získaných 

výsledků v praxi. Na konci diskuse autorka uvádí, že považuje pochvalu rodičů za dobré školní 

výsledky, kterou rodiče prezentují na svých SNS, za velmi pozitivní chování. Já se však domnívám, že v 

období adolescence právě toto chování rodičů může žáka nejvíce ztrapnit před zraky jeho spolužáků, 

se kterými své SNS sdílí. Oceňuji a považuji za důležité, že autorka osobně dotazníky žákům na 2. 

stupni ZŠ administrovala a že vyvinula velké úsilí k získávání respondentů pro svůj výzkum. 
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Práce v několika číslech: Počet stran: 87 (LP část - 34, Výzkumná část - 33) 

Počet příloh: 2 

Počet titulů v SL: 70 (19 v češtině, 50 v angličtině, 1 ve francouzštině) 

 

Při obhajobě této práce bych ráda diskutovala další možnosti výzkumu v dané 

oblasti (např. doplnit i vhodnou otázku, zda respondenti sami někdy nebyli agresoři, 

proč používají více profilů apod.) a další možné způsoby získávání respondentů do 

výzkumu (resp. jak zvýšit motivaci žáků a jejich rodičů pro vstup do výzkumu).  

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru plně splňuje požadavky standardně 

kladené na DP a doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji vzhledem k výše zmíněným 

menším formálním nedostatkům hodnotit známkou "velmi dobře"(2). 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20.5.2019 PhDr. Eva Šírová, Ph.D 


